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Τροπολογία  1 

Elmar Brok 

 εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Η χρήση σεξουαλικής βίας στις συγκρούσεις στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 11 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

11. τονίζει την ανάγκη υλοποίησης της 

αρχής της ισότητας ανδρών και γυναικών 

και υποστήριξης ειδικών δράσεων 

προκειµένου να καταστεί δυνατή η 

αποτελεσµατική και συστηµατική 

προσέγγιση του ζητήµατος της ισότητας 

των φύλων στις χώρες της ΕΠΓ· προτρέπει 

τις κυβερνήσεις και την κοινωνία των 

πολιτών να ενισχύσουν την κοινωνική 

ενσωµάτωση των γυναικών, να 

καταπολεµήσουν το γυναικείο 

αναλφαβητισµό και να προωθήσουν την 

απασχόληση και την οικονοµική 

ανεξαρτησία των γυναικών, προκειµένου 

να διασφαλίσουν την ουσιαστική 

εκπροσώπηση των γυναικών σε όλα τα 

επίπεδα· τονίζει ότι η ισότητα πρέπει να 

καταστεί αναπόσπαστο µέρος της 

διαδικασίας εκδηµοκρατισµού και ότι, 

επιπλέον, η εκπαίδευση των γυναικών και 

των κοριτσιών θα πρέπει να αποτελεί 

προτεραιότητα και να περιλαµβάνει τη 

συνειδητοποίηση των δικαιωµάτων τους· 

11. τονίζει την ανάγκη υλοποίησης της 

αρχής της ισότητας ανδρών και γυναικών 

και υποστήριξης ειδικών δράσεων 

προκειµένου να καταστεί δυνατή η 

αποτελεσµατική και συστηµατική 

προσέγγιση του ζητήµατος της ισότητας 

στις χώρες της ΕΠΓ· προτρέπει τις 

κυβερνήσεις και την κοινωνία των πολιτών 

να ενισχύσουν την κοινωνική ενσωµάτωση 

των γυναικών, περιλαµβανοµένων της 

καταπολέµησης του αναλφαβητισµού και 

της προώθησης της απασχόλησης, και 

την οικονοµική ανεξαρτησία των 

γυναικών, προκειµένου να διασφαλίσουν 

την ουσιαστική  εκπροσώπηση των 

γυναικών σε όλα τα επίπεδα· τονίζει ότι η 

ισότητα πρέπει να καταστεί αναπόσπαστο 

µέρος της διαδικασίας εκδηµοκρατισµού 

και ότι, επιπλέον, η εκπαίδευση των 

γυναικών και των κοριτσιών θα πρέπει να 

αποτελεί προτεραιότητα και να 

περιλαµβάνει τη συνειδητοποίηση των 

δικαιωµάτων τους· 
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